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 عن المؤسسة

  عام 
 
  جمهورية مرص  2019مؤسسة فاروق حسن  للثقافة والفنون ه  مؤسسة مستقلة أنشئت ف

 
  مدينة القاهرة ف

 
ف

. اختارت المؤسسة ح  الزمالك العريق كمقر  2019لسنة  872العربية وتحمل رقم إشهار  من وزارة التضامن االجتماع 

  مرص
 
 .لها الذي يعتتر بيت الفنون ف

 

  وجميع فروع اإلبداع ومكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة عىل تهتم المؤسسة بالنش
 
  والثقاف

اط الفن 

 استيعاب كل الممارسات اإلبداعية لإلنسان . 

 األهداف

 وجميع فروع اإلبداع ومكونات الثقافة  
 
  والثقاف

 تنمية النشاط الفن 

 خلق مجاالت جاذبة للشباب 

 القة والمواهب األصيلةدعم أصحاب الطاقات اإلبداعية الخ 

 إقامة أنشطة ومسابقات فنية وثقافية 

 جوائز الفنون

ئ أو التابعة  جوائز الفنون منحت   للثقافة والفنون لفناني   ومعماريي   مرصيي   معارصين نشر
لمؤسسة فاروق حسن 

  عىل متخصصة لجان تحكيم مؤسسي   عىل النحو الذي يتم اختياره بواسطة
 أسس ومعايت  االبداع والتفرد الفن 

 .والتمت   

 

  مرص  رموز المؤسسة بحضور  مجلس أمناء تقدم الجائزة من قبل
 
  ثقافية ومعمارية واجتماعية بارزة ف

 
وتتم تغطيتها ف

 .شنر وسائل اإلعالم

 العمارة مسابقة - 2022لعام  الفنون الدورة الثالثة جوائز 

 

برصية، مما يجعلها و تعتتر العمارة من الفنون المتعلقة بشكل مباشر بأسلوب وجودة الحياة ، لما لها من نواح  وظيفية 

  تشكيل ثقافة المجتمع بشكل عام. 
 
 مكون أساس  ف

 

 
ً
  إثراء الحركة المعماإنطالقا

 
طالق ابداعاتهم رية وتشجيع شباب المعماريي   عىل إمن حرص المؤسسة عىل اإلسهام ف

تكون موضوعاتها متوافقة مع أهداف المؤسسة الثقافية والفنية، كما تقوم المؤسسة بتنظيم مسابقة معمارية لألفكار 

  تهم مجتمع المعماريي   بشكل تعكس االهتمامات واالحتياجات المعارصة للمجتمع المرصي بشك
ل عام، والقضايا النر

 خاص. 

 

ي مسابقة تصميم مركز تعليمي تمنح 
 
وعات الفائزة ف ي هذه الدورة للمشر

 
المؤسسة جوائز العمارة ف

ي برؤية مستقبلية، تحت أسم "مركز الحياة". 
 
ي معرف

 
 ثقاف

 

 

http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a/
http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a/
http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/
http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/
http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a1/
http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a1/
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 المسابقة

 

 معرفة " –ثقافة  –مركز الحياة ... "تعليم 
 مستقبليةرؤية 

 مقدمة

  تغت  كثت  من يمر العالم بمرحلة حرجة، تتخىط حدود 
 
  تسببت ف

ياة، ولكن مع الح أنماطجائحة كورونا النر

بشكل خاص، وكيف من نتبه البعض لحال العالم بشكل عام ولحال العمارة والعمران هذه الظروف الصعبة ا

  المستقبل كل منهما مع التحديات الجديدة  أنماطتتناسب  الممكن أن
 
 . ف

 

  حاجة شديدة إىل إعادة نظر، فمن المتوقع أن تظهر أنماط جديدة منها، أو يعاد 
 
  وباألخص العامة ف

إن المبان 

  الثقافية والتعليمية وخالفه .. لن 
  المتاحف والمبان 

تعريف بعض األنماط السائدة، فعىل سبيل المثال مبان 

 .  تستمر كما ه 

 

  حاجة إىل ية المؤسسات التعليمية والثقاف
 
  تسىع إىل نشر المعرفة ف

، و  ربطها النر أن بالمجتمع بشكل أكتر

  العامة تتكامل فيه
  تستهدف  ا تتكامل فيما بينها، ومن المتوقع أن يظهر نوع جديد من المبان 

األنشطة النر

العنان للشباب الدورة الحالية من جائزة العمارة إطالق تستهدف التعليم، الثقافة والمعرفة. من هذا المنطلق 

 متكامل ُيلنر  احتياجات المجتمع  الثقافية، 
 مبتكرة، تقدم رؤية مستقبلية لمبن 

ً
بأن يُبدعوا ويقدموا أفكارا

 بما ُيعتر عن هويته. 
ً
 المعرفية والتعليمية، ويساعده عىل االرتقاء ثقافيا

 

  فحسب، إ
 
وع المستهدف، وهو ليس مدرسة أو مركز ثقاف وع تتكامل فيه كل مركز الحياة، هو المشر نما مشر

  ترتبط بالتعليم )
  ترتبط باألنشطة الثقافية والمعرفية مرحلة التعليم األساسي األنشطة النر

 النر
ً
(، وأيضا

 . التفاعلية

 

وع  يهدف  مجتمع، حيث يمارس به التعليم األساس  حياة المركز اشعاع حضاري إىل تحسي   جودة كالمشر

ات النسبية بشكل متطور، وُيتيح الفرصة لممارس ة األنشطة الثقافية والمعرفية بُسبل مبتكرة، ترتبط بالممت  

 للبيئة المحيطة واإلمكانيات المتوفرة بها. 

 

 موضوع المسابقة

ة تمارس بها األنشطة )التعليمية  المعرفية(  –الثقافية  –تصميم مركز "الحياة"، الذي يتكون من فراغات وأحت  

 
ً
، حيث يرتبط المركز بشكل تفاعىل  مع البيئة المحيطة والمجتمع، وعىل المتسابق ان يقدم فكرا بشكل تكامىل 

 لهذا المركز، مع تعريف 
ً
ح مبتكرا ح نمط وتصنيف التصميم الموشر ، الذي يحقق الكفاءة Typologyقتر

وط الواردة بهذه الكراسة.   للشر
ً
 الوظيفية والبيئية، وذلك وفقا
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 المسابقة جوائز

  :خمسون ألف جنيهالجائزة األوىل 
 
  ا

 
 مرصيا

  :الجائزة الثانية  
 
 مرصيا

 
 ثالثون ألف جنيها

  :الجائزة الثالثة 
 
 مرصيا

 
ون ألف جنيها  عشر

  لقرار لجنة التحكيم. جوائز تشجيعية: يتم منح 
ً
ة طبقا وعات المتمت    شهادات تقديرية للمشر

حا  لموقع المقبر

  أحد األقاليم الجغرافية لجمهورية مرص 
 
 العربية، بحيث يكون للمتسابق حرية اختيار الموقع، بحيث يقع ف

  المخططات الجديدة أو القائمة، والمخصصة لالستعماالت الضمن قطع األ
 
  المتاحة سواء ف

تعليمية أو راض 

ح مثل توجيه  رض، والشوارع األالثقافية، مع مراعاة توافق التصميم مع الخصائص العمرانية للموقع المقتر

  المنطقة المختارة. 
 
  المتبعة ف

اء، مع تطبيق قواني   المبان   والخدمات المحيطة والمسطحات الخرص 

 أهداف المسابقة

معرفية(  –ثقافية  –الحياة الذي يحتوي عىل أنشطة )تعليمية  بداع والوصول إىل رؤى لمركز واال  بتكار تنمية اال 

  أدت إىل تدهور النواح  
  يمر بها العالم والحالة الحرجة النر

ات النر تمارس بشكل تفاعىل  ، خاصة مع التغت 

اف المستقبل  نحو  المبادرةالثقافية والمعرفية للمجتمعات، بما يضع عىل عاتق المعماري واجب  استشر

ات المستقبلية. رؤ  وتقديم   تتناسب مع المتغت 
  النر

 ى جديدة ألنماط وأنواع المبان 

 

كز    اآلتتر
 
  هذه األهداف ف

 : نر

 أهداف معمارية

  ابتكار  .  
 
، التعليم  والمعرف  

 
  تخدم المجال الثقاف

  النر
 نوع وتصنيف جديد للمبان 

  قيمة االنتماء.  يعزز تلبية االحتياجات الثقافية، التعليمية والمعرفية للمجتمع، بشكل 

  .مبتكرة تتوافق مع المستجدات وتعكس الرؤية المستقبلية 
ً
 تقديم رؤى وحلوال

  تحقق أعىل استفادة من المساحات بشكل فعال. ذات كفاءة وظيفية تقديم تصميمات 

  .ح   بها التصميم المقتر
 تحقيق أقىص استفادة من إمكانيات المنطقة النر

 هداف اجتماعيةأ

  حة، وتكون  فقتتواتقديم تصميمات   ُمعتر عن ثقافة المجتمع بمثابة مع المنطقة المقتر
 
منتج ثقاف

 .  المحىل 

  .المرصي والعادات المحلية للسكان  
 
 أن تكون األفكار المبتكرة نابعة من الموروث الثقاف

  وع قيمأ  ن ُيضيف المشر
ً
.  ا  اجتماعية للمجتمع المحىل 

 أهداف اقتصادية

 للتصميم عىل كفاءة تحقيق أ  
 
 لبعد االقتصادي. مراعاة ً ل  مرحلة التشغيل أو الصيانةسواء ف

 التصميم والبن االعتماد عىل  
 
اح مواد بناء اقتصادية األساليب المحلية ف تحقق اء بقدر اإلمكان، واقتر

 معدالت االستدامة. 
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  .  سهولة الصيانة الداخلية والخارجية لعنارص المبن 

 وع قيمأ  ان يضيف المشر
ً
 ا

ً
، بداية من مراحل التنفيذ، ومن خالل األنشطة للمجتمع ال قتصادية محىل 

  ستمارس به. 
 النر

 هداف بيئيةأ

  .االستفادة من خصائص الموقع الجغرافية 

 منة من الضوضاء وتحقيق الخصوصية. المحافظة عىل معدالت آ 

  .  
 مواجهة مصادر التلوث البرصي والسمىع  والبينئ

  التابع له. استخدام المعالجات المعمارية المالئمة للموقع  
 لألقليم المناح 

ً
ح وفقا  المقتر

  .اء  استخدام مصادر الطاقة البديلة ومبادئ العمارة الخرص 

اطات التصميميةال   شبر

 عىل المستوى المعماري

  ام باال اطات البنائية العامة لتنظيم أااللتر  حة. شتر   المنطقة المقتر
 
 عمال البناء ف

  حة. تحقيق المعدالت التصميمية المناسبة لألنشطة  المقتر

  مساحات عنارص االتصال الرأسية كالساللم والمصاعد، واألفقية كالمداخل وفراغات  
 
االقتصاد ف

  تجميع عنارص الخدمات بقدر اإل التوزي    ع، 
 
 مكان، وسهولة الصيانة. وف

  .  االعتماد عىل اإلضاءة الطبيعية بما يضمن تحقيق القدر المناسب من اإلضاءة لجميع أجزاء المبن 

 ة المعمارية والعمرانية، تتمت   بالمرونة وكفاءة تقديم ح لول مبتكرة لتوظيف الفراغات واألحت  

 االستخدام. 

  
ً
، و  تقديم أفكارا   تتطلبنتشار األوبئة عند ا األخصبتحقق السالمة واألمان للمستخدمي  

تحقيق  النر

ورة من خالل التصميم المعماري.   التباعد الجسدي عند الرص 

 عىل المستوى اإل 
 
 نشائ

  ..ح  المفاضلة بي   طرق اإلنشاء المختلفة، وذلك الختيار أنسبها طبقا للتصميم المقتر

   
يمكن دمج طرق البناء التقليدية مع الطرق الحديثة، وإمكانية اللجوء إىل التصنيع الكىل  أو الجزنئ

 لبعض المفردات اإلنشائية بغرض تحقيق الكفاءة االقتصادية للتصميم. 

 تحقق شعة وسهولة االنجاز الوصول إىل أطة النظم اإلنشائية و بسا  
فضل المواصفات القياسية النر

 للبيئة.  صديقةواستخدام مواد 

 المهام المطلوبة

 
ا
وعأول  : تعريف نوع وتصنيف المشر

ح "مركز الحياة"، وذلك من خالل:  ”Typology“عىل المتسابق تقديم رؤية لنمط وتصنيف   المبن  المقتر

  .ح   يعكس وظيفة النمط الُمقتر
 وضع اسم تعريف 

  .ح   متكامل للمقتر
 وضع برنامج وظيف 
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 : دراسات تحليلية ودراسات ما قبل التصميمثانيا

: خالل عمل دراسات تحليلية تشمل اآلالتصميم  والفكر المعماري المتبع من  عىل المتسابق توضيح المدخل  
 نر

  ح، توضح الخصائص والمحددات العمرانية والبيئية وكيفية توظيفها دراسات تحليلية للموقع المقتر

ح.    التصميم المقتر
 
 ف

  .ح، وانعكاسها عىل التصميم  دراسات توضح المالمح الثقافية الخاصة باإلقليم التابع له الموقع المقتر

  .وكيفية ترجمتها لفراغات معمارية مالئمة ،  دراسات االحتياجات الوظيفية للمجتمع المحىل 

 ح. دراسات أ   التصميم المقتر
 
حة وطريقة توزيعها ف  نواع االستخدامات المقتر

 
 
حثالثا  : التصميم المقبر

  حدود بمركز "الحياة"،  تصميم
 
حة ف ، ونسبة البناء واالرتفاعات 2م 5000حيث تكون مساحة األرض المقتر

وط الخاصة بكل منطقة، ويحتوي وكة للمتسابق بما ال يخالف الشر ح  متر ة التصميم المقتر عىل فراغات وأحت  

 حتياجات التالية: تحقق اال 

  .  فراغات لممارسة أنشطة التعليم األساس 

  أنشطة فنية متنوعة(، وللمتسابق  –ورش عمل  –ندوات  –فراغات لممارسة أنشطة ثقافية )معارض

 ستغاللها. وكيفية احرية تحديد نوع الفراغات ومساحاتها 

   
 
حة.  ضافة اي عنارص إللمتسابق كامل الحرية ف  تتوافق وتتكامل مع الرؤية المقتر

  .ح نامج المقتر  إدارة وخدمات بالشكل الذي يتناسب مع التر

  عامة وسكنية أو إدراسة  
ح مع مقومات المنطقة من فراغات ومبان  مكانية تكامل التصميم المقتر

 خدمات. 

  .وعات التعليمية والثقافية  مراعاة المعايت  التصميمية والمعدالت التخطيطية الخاصة بالمشر

 المطلوبة المخرجات

 اللوحات

 مقاس  لوحات 4عدد  تقدم المسابقة عىلA1  Landscape (84 *59.4  ملف  
 
سم(  مجمعة ف

    300dpi، بجودة عالية ال تقل عن PDFواحد 
ون   للمؤسسة كما هو ، وذلك عىل الموقع االلكتر

  االجراءات التنظيمية. 
 
 موضح ف

    ن تكون باليد، عىل أ عمالهمبموعد تسليم أ خطارهم للمرحلة قبل النهائية فقط سيتم إ المرشحي

  المعرض بحيث تكون مجمعة  6مطبوعة بجودة عالية ومثبتة عىل فوم خفيف 
 
مم، ويتم تنظيمها ف

 كالرسم المرفق. 

 ك للمتسابق حرية اختي  ار اسلوب اإلظهار المعماري المناسب ألفكاره. يتر

  .يلزم أن تكون جميع اللوحات خالية من أي إشارة السم أو شخصية المتسابق 

 مرب  ع صغت   عىل المتسابق ترقيم لوحاته  
 
 مفتاح إضافةيمي   أسفل كل لوحة مع جهة الف

ً
لكيفية  ا

 ترتيب اللوحات. 

A1 A1 

A1 A1 
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 التقرير

  مقاس صفحات كلمة عىل    2000تقرير ال يزيد عنA4 ، ح الفكرة التصميمية يتضمن عرض وشر

  قام بها المتسابق. 
 والدراسات النر

  صغرة من اللوحات مقاس مُ يتضمن التقرير نسخةA4 

  .التقرير يتم تقديمه باللغة العربية 

  المرحلة قبل النهائية.  ٤يتم تسليم  
 
 نسخ من التقرير مع اللوحات ف

 لنسخة الرقميةا

  رفاق نسخة من اللوحات عىل اسطوانة مدمجةحلة قبل النهائية فقط يطلب منهم إالمرشحون للمر 

CD  . 

 ،حالة رغبة المتسابق  
 
وع بحد أ Animation  رفاق فيلم تسجيىل  يمكن إ ف دقيقتي   ليتم  قىصللمشر

 ثناء المعرض )اختياري(. عرضه أ

ي تشتمل اللوحات عىل اآل
ر
 ئ

  االسم والتعريف للنمط“Typology”   
نامج الوظيف  ح، مع توصيف وجدول يوضح التر المقتر

 وىل". المهمة األ"

  المهمة الثانية".  بالتفصيل دراسات توضح الفكر التصميم   بمقياس رسم مناسب "سبق ذكرها  
 
 ف

  1/200و أ 1/100المساقط األفقية لكافة مستويات المبن  بمقياس رسم . 

  توضح نظم اإلنشاء والتوزي    ع الرأس  القطاعات و  
بمقياس رسم  المعماريوالطابع  الواجهات النر

1/200 

  1/400الموقع العام بمقياس رسم 

  وع. مناظت  خارجية وداخلية  للمشر

 فكاره. لتوضيح أ ضافتها رسومات توضيحية يود المتسابق إ و أي دراسات، مناظت  أ 

 لجنة التحكيم

 : كل منتتشكل لجنة التحكيم بعضوية  

  بو سعدةمحمد أالمهندس الستشاري 

 معماري ورئيس مجلس إدارة الجهاز القوم  للتنسيق الحضاري

 

 د. سهبر زكي حواسأ. 

  بكلية الهندسة، جامعة القاهرة ةأستاذ
 العمارة والتصميم العمران 

 

 حمدي السطوحي  المعماري 

  عامة 
اثية خبت  بالمجلس الدوىل  للمعالم وا -استشاري تصميم مبان   ICOMOSلمواقع التر

 

 المعماري حاتم السعيد 

  العمارة. 
 
 مصمم معماري وحاصل عىل جائزة الدولة لإلبداع ف
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 التحكيم

: تتم عمل  كما يىل 
 ية التحكيم عىل مرحلتي   أساسيتي  

وط الواردة بالكراسة.  : األوىل   للشر
ً
  سيتم تسليمها عىل موقع المؤسسة طبقا

 للمشاري    ع النر

  ستختارها لجنة التحكيم للمرحلة قبل النهائية، وستقوم  الثانية
مانة الفنية بإبالغ المتسابقي   أصحاب األ للمشاري    ع النر

وط الواردة بالكراسة.  -التقرير  –هذه المشاري    ع لتقديم أعمالهم )الرسومات   للشر
ً
 ...( باليد طبقا

 التقييم خطوات

  وعاالفنية بوضع أ  مانةتقوم األ  ت. كواد شية للمشر

 أوىل جلساتها ب  
 
 لتباع معايت  التقييم اتجتمع لجنة التحكيم وتبدأ ف

ً
 درجات محددة. طبقا

  تسجيل تقدير 
ً
 لهذه الدرجات. يتوىل كل عضو منفردا

ً
 اته طبقا

 وعات الم  مانة الفنية بها. رشحة للتصفية النهائية وإبالغ األ يعقب ذلك فرز التقديرات واختيار المشر

  عمالهم باليد. ة، لتسليم أعمالهم للتصفية النهائيإبالغ المتسابقي   المرشحة أفنية بمانة الاأل تقوم 

  وعات تجتمع لجنة التحكيم مرة أخرى وتحدد عىل ضوء المداوالت والمناقشات والمقارنات بي   المشر

وعات الفائزة بأغلبية عدد األصوات.   المرشحة ترتيب المشر

  وعات اءى للجنة التحكيم منح بعض المشر ة شهادات تقديرية. قد يتر  المتمت  

 للجنة التحكيم ويعتمد من أعضاء  
  يتم كتابة المحرص  النهانئ

 . ها بانتهاء عملية التحكيم الفن 

  مانة الفنية بفض المظاريف الشية الخاصة بأسماء المتسابقي   بحضور لجنة التحكيم ومن ثم تكشف تقوم األ

 أسماء الفائزين. 

  به حيثيات ما تصدر لجنة التحكيم النتيجة 
ً
النهائية للمسابقة من خالل تقرير ترفعه إىل المؤسسة موضحا

 توصلت إليه من قرارات أو توصيات. 

  عالن عن النتيجة النهائية. تقوم المؤسسة بتحديد موعد اإل 

 معايبر التقييم 

  .  
نامج الوظيف  ح، وتكامل التر

  صياغة وتعريف النمط التصميم  المقتر
 
 االبتكار ف

 لتصميمية وكيفية تحقيقها. الفكرة ا 

  .كفاءة تصميم وتوزي    ع الفراغات 

  .استخدامات الفراغات الوظيفية  
 
 المرونة ف

  .للمنطقة  
 
 الخصوصية ومراعاة البعد الثقاف

  .االستخدام األمثل لقطعة األرض بما يراع  قواني   البناء  
 
 الكفاءة ف

  .  
 مراعاة ظروف االقليم المناح 

  اقتصادية. استخدام نظم إنشاء 

  .التكامل مع خصوصية الموقع الثقافية والبيئية 

 فكار التصميمية. عرض األ أسلوب 
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 اإلجراءات التنظيمية

وط التقدم للمسابقة  شر

  اير  سنة 40المسابقة مفتوحة للمعماريي   المرصيي   الشباب ) ال يتجاوز السن عن   االول من فتر
 
(، 2022ف

 . مجموعات عملبشكل فردي أو واء س

 حا  
 
ط أت أن لة مجموعات العمل يمكنف   ضم طلبة من كليات العمارة، بشر

 
 ف
ً
ن يكون ممثل المجموعة عضوا

 الشعبة المعمارية.  –نقابة المهندسي   

  .اك بعمل واحد فقط  يحق لكل متسابق أو فريق عمل االشتر

ي للمسابقة
نامج الزمن   الب 

 1   اطات الفنية المرجعيةطالع عىل  كراسة واال :  فتح باب التسجيل 2021سبتمب  االشتر

 15   االستفسارات2021 سبتمب  
 : آخر موعد لتلفر

 1   الرد عىل االستفسارات2021أكتوبر : 

 1   اير   األ  تسليمل: أخر موعد 2022فب 
 
عمال عىل الموقع الرسم  للمؤسسة، كما هو موضح بالتفصيل ف

 جراءات التسجيل". إ"

  اإلعالن عن النتائج : 2022مارس 

 لتسجيلاجراءات إ

   
، وذلك من الموقع الرسم  لمؤسسة فاروق حسن 

ً
اطات المرجعية مجانا يتم التسجيل وتحميل كراسة االشتر

 من بداية يوم  http://apply.faroukhosnyfoundation.orgللثقافة والفنون 
ً
األول من وذلك اعتبارا

اير  يوم األول منوحنر  2021سبتمتر    2022 فتر

   من يوم 
ً
سلم األعمال برفعها عىل الموقع الرسم  للمؤسسة اعتبارا

ُ
يوم األول وحنر  2021 سبتمتر  االول منت

اير  من   24:00الساعة  2022فتر

 لتسليم أعمالهم باليد، ويرفق بها  مرشحي   للمرحلة قبل النهائية فقطتقوم األمانة الفنية للمسابقة بإخطار ال

 . مظروف مغلق به استمارة التسجيل موقعة من المتسابقي   

  تقدم وتسلم بالمسابقة يجب أن تكون خالية من اسم المتسابق أو أي إشارة تدل عليه أو عىل  
األعمال النر

وع.   شخصيته لضمان شية التحكيم، ومخالفة ذلك تؤدى إىل رفض المشر

 وع واحد فقط. ليس من حق الم  تسابق المشاركة بأكتر من مشر

  

http://apply.faroukhosnyfoundation.org/
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وط والقواعد واألحكام لجوائز الفنون لعام   2022الشر

  الدورة  يرحر قراءة هذه القواعد
 
التابعة  2022 لمسابقات جوائز الفنون لعام الثالثةقبل تقديم وتسليم مشاركتك ف

  للثقافة والفنون، 
قّر وتوافق بشكل تدركللمؤسسة فاروق حسن 

ُ
ام كامل   وت وط، عىل االلتر  غت  قابل لإللغاء ودون أية شر

وط واألحكام التالية  :والتقيد بالقواعد والشر

 المشاركات

  المسابقات  .1
 
نت ”( المشاركات)“يمكن تقديم مشاركاتك ف   المسابقة عىل شبكة االنتر

 
فقط من خالل صفحة التسجيل ف

  يمكن الوصول إليها عن طريق الرابط التاىل  
 ghttp://apply.faroukhosnyfoundation.or .والنر

2.   
 
قبل المشاركات ف

ُ
 1بتاري    خ  24:00وحنر الساعة  2021 سبتمتر من  1( بتاري    خ 00:01بدًء من الساعة ) لعمارةا جائزة ت

اير  دلن  .(GMT +2) بتوقيت جمهورية مرص العربية 2022فتر
ّ
 .تقبل أية مشاركات يتم تقديمها بعد الوقت المحد

   ( سنة40أربعون )ن بأن عمرك ال يزيد ع اإلقرار  .3
 
اير  1ف . كما تدرك وتوافق عىل أن الجائزة سوف )جائزة العمارة( 2022فتر

  
 
 ودون إشعار إضاف

ً
  حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة تستبعد تلقائيا

 
أنه قد تم يتبي ّ   تصميم معمارىوأي  ف

   ( سنة40أربعون )عمره عن  تقديمه من قبل مشارك يزيد 
 
 .التاري    خ المذكورف

4.    
 
  نقابة المهندسي   )الشعبة المعمارية(.  جائزة العمارةف

 
 ف
ً
 يجب أن يكون المشارك أو ممثل الفريق عضوا

 المشارك التصميم المعمارى

يجب أال يحتوي التصميم المعماري المشارك عىل أية شعارات و/أو رموز و/أو أية إشارات و/أو عالمات أخرى مضافة،  .1
ه تصميمات معماريةتحتفظ المؤسسة بحق تقييم واستبعاد أية   لما سبق ذكره ا تعتتر

ً
 .، وفق تقديرها المطلق، مخالفا

ل أو يتضّمن أي .2
ّ
غت  متوافق  يتم استبعاد أية تصميم معماري يمث ء و/أو أي محتوى آخر ُيعتتر محتوى غت  مناسب و/أو ُمش 

 .مع األخالق العامة

  إحدى المسابقات المحلية أو الدولية أو أية م .3
 
سابقات ال يجوز المشاركة بأي تصميم معماري رب  ح جوائز سابقة سواء ف

 ألي  ، كما ال يجوز تقديم أي 2022تاري    خ مارس قبل  أخرى وتم اإلعالن عن فوزه
ً
تصميم معماري تم استخدامه مسبقا

 ودون أي 
ً
كر أعاله من المسابقة تلقائيا

ُ
  المسابقة. وسيتم استبعاد أية مشاركة مخالفة لما ذ

 
غرض تجاري، للمشاركة ف

 .  
 
 إشعار إضاف

 الجوائز

  الرابط التاىل   .1
 
:  جوائز المسابقات كما هو موضح ف

/7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2http://faroukhosnyfoundation.org/ar/%D8%A 

د التصميمات المعمارية الفائزة .2
ّ
حد

ُ
عّينها المؤسسة التصميمات المعمارية وت

ُ
  ت
قّيم لجنة التحكيم النر

ُ
 .ت

  صعدت  .3
  جماع   إىلتعرض التصميمات المعمارية الفائزة، والنر

  معرض فن 
 
 . المرحلة النهائية فقط ف

 .للثقافة والفنون نشر وطباعة التصميمات والرسومات المعمارية المؤهلة لجائزة العمارةيحق لمؤسسة فاروق حسن   .4

، ويجب عىل  المؤهلي   تزويد اللجنة المنظمة ببياناتهم الشخصية من  .5 تتواصل اللجنة المنظمة للمسابقة مع المؤهلي  
 فقط

ً
 .تاري    خ طلب المشاركة ذلك ويتم تسليم جائزة العمارة للفائز شخصيا

 يحق  .6
ً
  حال عدم تواجدهم شخصيا

 
 تسليم الجوائز.   يوم للمؤسسة سحب الجائزة من الفائزين ف

المشاركة وفق  التصميمات المعماريةأو كل الجوائز، أو رفض أو عدم قبول أي من  إحدىيحق للجان التحكيم حجب  .7
ح أسباب ذلك الرفض أو عدم القبول للمشا   بذلكتقديرها ودون الحاجة إىل إرسال إخطار أو شر

 .رك المعن 

http://apply.faroukhosnyfoundation.org/
http://apply.faroukhosnyfoundation.org/
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يحق للمؤسسة و/أو لجنة التحكيم وحدهم وفق تقديرهم المطلق بحق كيفية طريقة و/أو عرض التصميمات المعمارية  .8
اض من المشارك عىل  طريقة و/أو عرض التصميمات المعمارية المشاركة ويكون المشاركة دون اال   اسلوب عتر

ً
 العرض ملزما

 .لجميع المشاركي   

فرض عىل أية جائزة قد يحصل يتحّمل الفائزون م .9
ُ
ائب أو رسوم و/أو حكومية و/أو محلية و/أو نقابية ت سؤولية دفع أية رص 

  المسابقات
 
 .عليها من خالل المشاركة ف

  تتعلق بالمسابقات نهائًيا وُملزًما لجميع المشاركي   وال يجوز  .10
يكون قرار لجان تحكيم الجوائز بشأن كافة األمور النر

اض عليه  .االعتر

  ترشيحه للمرحلة النهائية، وتسليم التصميم المعماري المرشح لالطالع عليه من قبل لجنة التحكيم  .11
تأهل المتسابق اليعن 

  الوصول للمرحلة النهائية و/أو الفوز بالمسابقة
 .ال يعن 

  للثقافة والفنون همؤس .12
وط وا سة فاروق حسن  ألحكام المسؤول الوحيد عن المسابقات ووضع جميع القواعد والشر

 .للمسابقة

  المرفقات  .13
 
  بيانات طلب المشاركة أو طلب تسليم التصميمات المعمارية ونقص ف

 
أي بيانات غت  صحيحة أو عدم تطابق ف

  االستبعاد التام من المسابقة د
 .المؤسسة ون أي مسؤولية مادية أو أدبية عىلالمطلوبة يعن 

14.   
 
  حقها ف

 
  للثقافة والفنون ف

وط تحتفظ مؤسسة فاروق حسن   إلغاء المسابقات و/أو حجب الجوائز و/أو تغيت  الشر
 .واألحكام و/أو إختيار مكان فعاليات المسابقات وتنظيمها و/أو إلغاءها

  للثقافة والفنون غت  مسئولة عن أ .15
  المسابقات بما فيها امؤسسة فاروق حسن 

 
 نتقاالت المتسابقي   أو ي مصاريف ف

يبية و/ وم اللوحات أو األعمال المشاركة إىل  .أو أي مصاريف أخرىن الفعاليات أو مقر المؤسسة و/أو أي مصاريف رص 

 .ال تتحمل المؤسسة أي مصاريف تأمينية عىل التصميمات والرسومات المعمارية المشاركة .16

  حالة الوصول .17
 
  إىل تسليم التصميمات المعمارية المرشحه لالطالع والعرض ف

ً
للجدول الزمن   المرحلة قبل النهائية وفقا

 . وقواعد المسابقات

  انتهاء فعاليات المسابقات والجوائز ا تحتفظ المؤسسة بالتصميمات المعمارية من تاري    خ استالمه .18
 .وحنر

  حالة إرصاالمشارك حنر اال يحق للمتسابق المتأهل طلب أو سحب التصميم المعماري  .19
 
ره يعتتر ذلك نتهاء الفعاليات وف

 له من ا
ً
 رسميا

ً
د المؤسسة قيمة الجائزة نسحابا   المسابقات وتستر

 
  حال فوزه ف

 
المشاركة وتجرده من كل الحقوق األدبية ف

 .ودرع التكريم و/أو شهادة التقدير

  حال وصوله للمرحلة النهائية .20
 
  أي فعاليات ف

 
م المتسابق بالحضور والمشاركة الفعالة ف  .يلتر 

 حقوق الملكية الفكرية

  حال وصول التصميمات الهن .1
 
  –دسية ف

ً
الرسومات المعمارية إىل المرحلة النهائية من التحكيم، فإنك تمنح المؤسسة حقا
، وذلك الستعمال صورك الشخصية وصور وملفات  ورخصة دائمة وعالمية وغت  حرصية ودون أتاوة ويمكن منحها للغت 

ها ونسخها وعرضها وتنفيذها وتعديلها وتنق –التصميمات  يحها واستحداث أعمال مشتقة منها الرسومات المعمارية ونشر
وي    ج لها أو ألي جزء منها بأي شكل من األشكال وباستخدام أي من الوسائط  وتوزيعها ومنح حق توزيعها وطباعتها والتر
  أي مكان من العالم وألي غرض من األغراض يتعلق بالمسابقات والنشر 

 
  أي وقت الحق وف

 
سواء كانت معروفة اآلن أو ف

  المواد التر 
 
ات المطبوعة و/أو ف ويجية المطبوعة والرقمية الخاصة بالجوائز مثل مجالت الجوائز و/أو الكتيبات والنشر

وي    ج للمسابقات الالحقة  نت و/أو التر ها من المواقع المتاحة للجمهور عىل شبكة االنتر   و/أو غت 
ون  موقع الجائزة اإللكتر

وي    ج بشكل عام ألعمال الجوائز  .و/أو التر

  حال فوزك .2
 
  المسابقات ، فإنك ف

 
 ورخصة دائمة وعالمية وغت  حرصية دون أتاوة ويمكن منحها  ف

ً
تمنح المؤسسة حقا

، وذلك الستعمال تلك الملفات أو التصميمات  ها ونسخها  –للغت  الرسومات المعمارية المشاركة وصورك الشخصية ونشر
وي    ج لها بأي شكل من األشكال وباستخدام أيّ     منوعرضها وتوزيعها والتر

ً
  أي وقت  الوسائط سواء كانت معروفة حاليا

 
أو ف

  ذلك دونما حرص: عرض التصميمات 
 
  أي مكان من العالم وألي غرض من األغراض، بما ف

 
الرسومات المعمارية  –الحق ف
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  كتاب يتضّمن مختارات م
 
ها ف  معرض جماع  للفائزين أو نشر

 
   –التصميمات  نف

 
 الرسومات المعمارية الُمشارِكة ف

  مطبوعات الجوائز أو إبراز التصميمات 
 
ها ف   المسابقات  –المسابقات، أو نشر

 
الرسومات المعمارية المشاركة أو الفائزة ف

وي    ج بشكل عام للتصميمات  ونية والتر   المواقع اإللكتر
 
الرسومات المعمارية المؤهلة للمرحلة النهائية لجوائز الفنون  –ف

2022 . 

 ليةالمسؤ 

م بقبولك  .1 كائها والجهات الفرعية والتابعة لها تلتر  ر عن المؤسسة ولجان تحكيم الجوائز وشر لهذه القواعد بدفع الرص 
ووكاالت إعالناتها ووكالئها وموظفيهم ومسؤوليهم وممثليهم وبإخالء مسؤوليتهم وتعويضهم وإبراء ذمتهم بشأن جميع 

اعات واالتفاق يات والتعويضات والدعاوي وأسباب الدعوى مهما كان المسؤوليات واالدعاءات واألحكام والطلبات والت  
ق بأي شكل من األشكال بالمسابقات أو إقامة المسابقات أو  –ومهما كانت أسبابها أو طبيعتها  –نوعها 

ّ
  تنشأ أو تتعل

النر
العدالة. كما بقبول أو استعمال أو إساءة استعمال أو حيازة الجوائز الممنوحة، سواء كان ذلك بموجب القانون أو مبادئ 

تتنازل عن أية ادعاءات يمكن إقامتها أو رفعها من قبلكم ضد المؤسسة فيما يتعلق بالمسابقات أو بأّي من األنشطة 
ّ بسبب   

ّ أو جزنئ ر أو االدعاء بشكل كىل 
الُمصاحبة أو الُمتصلة أو الناتجة بأي شكل عن المسابقات، حنر وإن نشأ الرص 

ر عنها بشأن أي ادعاء ينشأ عن إهمال أو إهمال جسيم ترتكبه الم ؤسسة. كما توافق عىل تعويض المؤسسة ودفع الرص 
  ذلك 

 
  المسابقات بما ف

 
  يقيمها أو يرفعها أو يرّص عليها الغت  بناًء عىل أي   –دونما حرص  –مشاركتك ف

كل االدعاءات النر
  المسابقات

 
ر قد يلحق بك أو بهم فيما يتعلق بمشاركتك ف  .إخالل أو رص 

  حا .2
 
  للثقافة ف

م بأّي من هذه القواعد، يحق لمؤسسة فاروق حسن  ل اعتقدت المؤسسة وفق تقديرها المطلق بأنك لم تلتر 
  تكّبدتها بشأن األعمال 

والفنون استبعادك من المسابقات، وعندها يجب عليك تعويض المؤسسة عن كافة التكاليف النر
  المسابقة، وبشأن حفل 

 
مة من قبلك ومشاركتك ف

ّ
  حال وكما يكون ذلك الُمقد

 
  ذلك دونما حرص )ف

 
توزي    ع الجوائز، بما ف

 مبلغ الجائزة النقدية وإعادة أية جوائز تذكارية أو شهادات إىل الجائزة عىل 
ّ
( أية تكاليف سفر تكّبدتها المؤسسة ورد

ً
نافذا

 .نفقتهم الخاصة

قدت أو تأخرت ليةالمسؤ ال تتحّمل المؤسسة تحت أي ظرف  .3
ُ
أو ضاعت أو ُشقت أو كانت غت  واضحة  عن أية مشاركة ف

 .أو غت  كاملة

ن من إقامة المسابقات كما هو متوقع ألي سبب أو  ليةالمسؤ ال تتحّمل المؤسسة تحت أي ظرف  .4
ّ
  حال عدم التمك

 
ف

عيق أو تؤثر عىل إدارة أو أمن أو حيادية أو نزاهة المسابقات أو إقام
ُ
تها أسباب أخرى خارجة عن نطاق سيطرة المؤسسة ت

بشكل مناسب، تحتفظ المؤسسة، وفق تقديرها المطلق، بحق إلغاء أو إنهاء أو تعديل أو إيقاف المسابقات كما تعتتر ذلك 
مة قبل اإلنهاء أو اإللغاء أو 

ّ
 و/أو استبعاد أي مشارك من و/أو اختيار الفائزين من بي   كافة األعمال الُمشاركة الُمقد

ً
مناسبا

  تصحيح أي خطأ طباع  أو مطبىع  أو أخطاء برامج كمبيوتر أو األخطاء التعديل أو اإليقاف. كما 
 
تحتفظ المؤسسة بالحق ف

  أي وقت
 
 .التشغيلية ف

 
 

           م                       ت                                                                                                                            


